
 انمشآٌ انكشٌى ٔانذذٌث انُثٕي. انًٍذاٌ:

 انٕلف فً اْعالو. انٕدذج:

  فً ٔاَخشج انذٍَا أيٕس  تٍٍ انتكايم خٕاَة  ٌّذذد انٓذف انتعهًً:

 انٕلف.  تششٌع

 خطح انذسط

 َص انذذٌث .1

   انذذٌث سأي تانصذاتً انتعشٌف .2

   انًفشداخ ششح .3

    نهذذٌث اْخًانً انًعُى .4

  ٔانتذهٍم: اٌْضاح .5

  انٕلف تعشٌف - أ

   ٔدنٍهّ انٕلف دكى - ب

   ٔآثاسِ انٕلف فضم - خ

 ٔانفٕائذ اِدكاو .6

 َص انذذٌث-1

إرا ياخ ، أٌ انشعٕل صهى اهلل عهٍّ ٔ عهى لـــــال:  عٍ أتً ْشٌشج 

اَْغاٌ اَمطع عًهّ إال يٍ ثالثح: يٍ صذلح خاسٌح أٔ عهى ٌُتفع تّ أٔ 

 )أخشخّ يغهى( ٔنذ صانخ ٌذعٕ نّ

 انذذٌث سأي تانصذاتً انتعشٌف-2

 اعًّ

 ٔ َغثّ

عثذ انشدًاٌ تٍ صخش انذٔعً، َغثح إنى لثٍهح دٔط 

 يٍ انًٍٍ.

 ٌكُى تأتً ْشٌشج.

 ْـ تانًذٌُح انًُٕسج. 57تٕفً عُح  ٔفاتّ

 دفٍ تانثمٍع.

 ْـ )عاو خٍثش(. 77لذو انًذٌُح فً عُح  فضائهّ

 يالصيح شذٌذج. الصو انُثً 

 دذٌثا. 5374دٍث سٔي نّ   أكثش انصذاتح سٔاٌح نهذذٌث

 انًفشداخ ششح-3

 يعُاْا انكهًح

 اَمطع عُّ عًهّ 

 صذلح خاسٌح

 عهى ٌُتفع تّ

 تٕلف أخش عًهّ.

 صذلح يغتًشج انُفع.

 كم يُتٕج فكشي يادي أٔ يعُٕي.

 

 نهذذٌث اْخًانً انًعُى-4

انذذٌث تٍاٌ نّعًال انتً ٌغتًش ثٕاتٓا تعذ يٕخ صادثٓا ٔ ًْ:  فً

 انصذلح انجاسٌح ٔ َشش انعهى انُافع ٔ انزسٌح انصانذح. 

 

 

 ٔانتذهٍم: اٌْضاح-5

 انٕلف: تعشٌف-أ

 انذثظ.نغح:  - أ

  ْٕ دثظ اِصم ٔ تغثٍم انًُفعح.اصطالدا:  - ب

   ٔدنٍهّ انٕلف دكى-ب

ٌَ َٔاْفَعُهٕا »يغتذة، نمٕنّ تعانى:  ٍَْش َنَعهَُّكْى ُتْفِهُذٕ   (77:انذح) «.اْنَخ

ٌَ»ٔنمٕنّ تعانى: َّا ُتِذثُّٕ َُاُنْٕا اْنِثشَّ َدتَّى ُتُِفُمْٕا ِي  (22:آل عًشاٌ) «.َنٍ َت

   ٔآثاسِ انٕلف فضم-ج

 .انذصٕل عهى اِخش انذائى تعذ انًٕخ 

 انشخ  انثخم يٍ انُّفظ تذشٌش ٔ 

 نُخشٌٍ. انخٍش ٔدة اٌْثاس عهى انُفٕط تشتٍح 

  ٔ تذمٍك انتكافم تٍٍ أفشاد انًجتًع يٍ خالل تمٌٕح انضعٍف

 إعاَح انعاخض. 

 تًاعكّ.  ٌتذمك ٔ تانتانً َشش انًذثح تٍٍ أفشاد انًجتًع 

 .....انمضاء عهى انظٕاْش االختًاعٍح انغهثٍح كانغشلح ٔ انفمش 

 االعتثًاس تشجٍع ٔ انًال تًٍُح فً ٌغاْى. 

 انخذياخ.  انعايح ٔ انًصانخ عهى اَْفاق فً انذٔنح أعثاء يٍ ٌخفف 

 انًذاسط كثُاء ٔ انعايح انخٍشٌح انًشاسٌع تًٌٕم فً ٌغاْى  ٔ

 انًغتشفٍاخ...

 ٔانفٕائذ اِدكاو-6

 اِدكاو:

 .ٍّاعتذثاب انٕلف ٔ انتشغٍة ف 

 .ٔخٕب طهة انعهى انُافع ٔ َششِ تٍٍ انُاط 

  اِتُاء تشتٍح صانذح.ٔخٕب تشتٍح 

 انفٕائذ:

 .تٍاٌ اِعًال انتً ٌهذك ثٕاتٓا انًغهى تعذ انًٕخ 

 .اْتًاو اْعالو ٔ دشصّ عهى َفع انغٍش 

  أًٍْح انتشتٍح انصانذح، ٔ تٍاٌ يغؤٔنٍح اَتاء، ٔ تجأب اِتُاء يع

.اَتاء تانذعاء ٔاالعتشاف تفضهٓى


